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MRC GLOBAL AB (SVERIGE) – LEVERANSVILLKOR 
 

1 DEFINITIONER 
1.1 ”Koncernbolag” avser varje bolag som vid var tid är ett dotterbolag eller ett moderbolag till 

Säljaren eller vid var tid är ett gällande dotterbolag av ett sådant moderbolag. 
1.2 ”Köpare” avser person(er), bolag eller företag som köper eller avtalar om att köpa Varor av 

Säljaren. 
1.3 ”Villkor” avser leveransvillkoren i detta dokument. 
1.4 ”Sekretessbelagd Information” avser all information som ges av Säljaren och/eller ett 

Koncernbolag i enlighet med Avtalet. 
1.5 ”Avtal” avser varje avtal mellan Säljaren och Köparen gällande leverans och försäljning av 

Varor som innehåller dessa Villkor, Beställningen och Orderbekräftelsen. 
1.6 ”Kontroll” avser personer med förmåga att leda andras verksamhet antingen genom innehav av 

aktier, avtal eller på annat sätt. 
1.7 ”Ex-Works” avser leveransmetoden i enlighet med Incoterms 2010. 
1.8 ”Varor” avser de varor som Köparen förbinder sig att köpa från Säljaren i enlighet med 

Orderbekräftelsen. 
1.9 ”Beställningen” avser alla beställningar gjorda av Köparen hos Säljaren. 
1.10 ”Orderbekräftelsen” avser Säljarens skriftliga bekräftelse på Beställningen som innehåller 

dessa Villkor. 
1.11 ”Pris” avser priset som Köparen skall betala för Varor och som Säljaren har angett. 
1.12 ”Säljaren” avser MRC Global (Sverige) AB, registrerad i Sverige under FO-nummer 556987-

1006. 
2 TILLÄMPNING AV VILLKOR 
2.1 Dessa Villkor tillämpas på samtliga Avtal med undantag av alla andra villkor, inklusive alla 

villkor som Köparen hänvisar till att gälla enligt någon köporder, orderbekräftelse eller 
liknande handling. 

2.2 Varje Beställning skall betraktas som ett erbjudande från Köparen att köpa Varor hos Säljaren 
inom ramen för dessa Villkor. 

2.3 Köparens Beställning skall inte anses vara godkänd av Säljaren och Avtalet skall inte komma 
till stånd förrän en Orderbekräftelse har utfärdats av Säljaren. 

2.4 Om inte annat föreskrivs i dessa Villkor, är alla andra villkor och försäkringar (såväl muntliga 
som skriftliga) uteslutna från alla Avtal mellan Säljaren och Köparen, och dessa Villkor skall 
äga företräde framför alla tidigare löften, försäkringar, åtaganden och antydningar. 

3 PRIS OCH BETALNING 
3.1 Såvida inte annat anges skriftligen av Säljaren skall samtliga Priser anges Ex-Works. 
3.2 Priset anges exklusive mervärdesskatt och alla importskatter eller tullavgifter som Säljaren 

skall lägga till sina fakturor och som Köparen skall betala enligt tillämplig skatte- eller tullsats. 
3.3 Priset skall betalas av Köparen i avräknade medel på det bankkonto som Säljaren skriftligt 

angett inom 30 dagar från fakturans datering, såvida annat inte skriftligen avtalas om mellan 
Parterna. 

3.4 Dröjsmålsräntan bestäms enligt bestämmelserna i räntelagen (1975:635) från det datum då 
beloppet förfaller till betalning tills betalning har mottagits av Säljaren till fullo i tillgängliga 
medel. 

3.5 Eventuella anmärkningar gällande fakturor skall lämnas för kännedom till Säljaren skriftligen 
inom 5 dagar från fakturans datering. Ifall Köparen rimligen bestrider en faktura, skall Köparen 
betala det obestridda beloppet i fakturan i enlighet med den tidsplan som avses i Punkt 3.3 
medan Köparen och Säljaren strävar efter att komma överens om det bestridda beloppet. 

3.6 Vid utebliven betalning av Köparen har Säljaren rätt, utan att påverka Säljarens övriga 
rättigheter, att: (i) utan särskild anmälan avbryta eller inställa samtliga ytterligare leveranser till 
Köparen i anslutning till vilket som helst Avtal, och/eller (ii) kräva att Köparen omedelbart 
betalar för Varor som Säljaren har levererat i anslutning till vilket som helst Avtal. 

3.7 Köparen skall betala samtliga förfallna betalningar enligt detta Avtal till Säljaren till fullo, utan 
något avdrag oavsett om det rör sig om kvittning, motfordran, rabatt, avdrag eller något annat. 

3.8 Säljaren har rätt att behålla eller dra av samtliga belopp som har förfallit till betalning av 
Köparen som Säljaren på rimliga grunder tror att Köparen är skyldig att betala till Säljaren 
inom ramen för ett avtal. 

4 GARANTIER OCH SKYLDIGHETER 
4.1 Om inte annat anges i dessa Villkor är samtliga uttalade eller underförstådda (lagstadgade eller 

andra) garantier och villkor uteslutna från detta Avtal så långt detta är möjligt inom ramen för 
lagar. 

4.2 Säljaren garanterar att Varorna vid tiden för leverans på ett väsentligt sätt motsvarar  eventuella 
specifikationer som angetts av Köparen och att de är  felfria och uppfyller lagmässiga krav.  

4.3 Säljarens totala ansvar i avtal, åtalbar handling (inklusive vårdslöshet eller överträdelse av en 
lagstadgad skyldighet), missvisande information eller på annat sätt som grundas på Avtalet 
begränsas till Priset som ska betalas för Varorna enligt Avtalet och Säljaren skall inte vara 
ansvarig i avtal, åtalbar handling (inklusive vårdlöshet), lagstadgad skyldighet eller på vilket 
som helst annat sätt för samtliga anspråk, skador, förluster eller kostnader (direkt eller indirekt) 
gällande: förlorad vinst, förlorad användning, förlust av förväntade avtal och/eller besparingar, 
förlorad goodwill, förlorade möjligheter, förlorade affärstillfällen och/eller avbrott i 
företagsverksamhet eller för några som helst indirekta skador eller följdskador eller för 
speciella förluster eller skador. 

4.4 Köparen ska hålla Säljaren skadelös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje 
man för sådan skada eller förlust som Säljaren inte ansvarar för enligt dessa Villkor.   

4.5 Ingenting i dessa Villkor skall utesluta eller begränsa parternas ansvar för dödsfall eller 
personskada som orsakats av dess vårdslöshet eller för bedrägeri eller svikligt förledande eller 
för andra skyldigheter som inte kan begränsas i lag. 

5 LEVERANS AV VARORNA 
5.1 Såvida annat inte skriftligen avtalas om mellan Parterna skall leveransen av Varorna ske Ex-

Works på platsen för insamlingen som anges i Orderbekräftelsen. Tiden för avlämnande skall 
inte betraktas som avgörande. 

5.2 Säljaren har rätt att leverera Varorna i separata försändelser. Varje separat försändelse skall 
faktureras och betalas enligt Avtalets bestämmelser. Underlåter Säljaren att leverera eller 
ställer Köparen krav gällande en eller flera försändelser enligt dessa Villkor ger detta inte 
Köparen rätt att förkasta hela avtalet. 

5.3 Underlåter Köparen att erlägga betalningen för en eller flera försändelser av Varorna på 
förfallodagen ger detta Säljaren rätt (efter säljarens eget gottfinnande) att: (i) utan särskild 
anmälan avbryta eller inställa samtliga ytterligare leveranser till Köparen inom ramen för ett 
Avtal, och/eller (ii) kräva att Köparen omedelbart betalar för Varor som Säljaren har levererat 
inom ramen för ett Avtal. 

6 GODKÄNNANDE AV VARORNA 
6.1 Köparen ska meddela Säljaren inom 48 timmar efter leverans om man vill reklamera antalet 

Varor som levererats eller några synliga fel på dem..  
6.2 Om Köparen inte meddelar Säljaren i enlighet med Villkor 6.1, har Köparen inte någon rätt att 

avvisa Varor som har synliga fel eller göra någon reklamation gällande antal levererade Varor.. 
6.3 Om det levererats mer Varor än antalet som beställts, ska Köparen återlämna dessa till Säljaren 

på Säljarens bekostnad. Säljaren ska ersätta Köparen om färre varor har levererats än beställt 
antal eller om det finns fel på dem, genom antingen prisavdrag eller korrigering på och enligt 
Säljarens bekostnad och val.   

7 ÄGANDERÄTT OCH RISK 
7.1 Risken för Varorna övergår till Köparen vid leveranstidpunkten. 
7.2 Äganderätten till Varorna skall inte övergå från Säljaren till Köparen förrän Säljaren har 

mottagit till fullo och i tillgängliga medel: alla belopp som Säljaren har rätt till avseende 
Varorna. 

7.3 Tills äganderätten till Varorna har övergått till Köparen enligt Punkt 7.2 skall Köparen: (i) 
hålla Varorna som depositarie enbart i Säljarens intresse, (ii) förvara Varorna (utan kostnad för 
Säljaren) separat från alla andra varor i sin besittning och märka dem så att de tydligt kan 
identifieras som Säljarens egendom, (iii) hålla Varorna i tillfredsställande skick, försäkrade till 
deras fulla värde för Säljarens räkning mot alla risker på ett för Säljaren tillfredsställande sätt 
och skall på Säljarens begäran alltid kunna visa upp en kopia av försäkringsbrevet, och (iv) 
hålla samtliga intäkter för försäkringen som avsetts under Punkt (iii) i förvar och endast för 
Säljarens räkning och inte sammanblanda dem med andra tillgångar eller betala intäkter på ett 
övertrasserat konto. 

7.4 Utan hinder av att Varorna (eller en del av Varorna) förblir Säljarens egendom har Köparen rätt 
att sälja eller använda Varorna inom ramen för Köparens ordinarie verksamhet till sitt fulla 
marknadsvärde för Säljarens räkning. Alla försäljningar och handlingar skall anses vara 
försäljning eller bruk av Säljarens egendom av Köparen för Köparens räkning och Köparen 
skall agera som uppdragsgivare vid sådana försäljningar och handlingar. Till dess att 
äganderätten till Varorna övergår från Säljaren skall Köparens samtliga intäkter för försäljning 
av Varorna eller för något annat hållas i förvar och säkerhet åt Säljaren och skall inte 
sammanblandas med andra tillgångar eller betalas på ett övertrasserat konto och skall under 
hela den aktuella perioden identifieras som Säljarens tillgångar. 

7.5 Säljaren har rätt att kräva betalning (plus mervärdesskatt) för Varorna utan hinder av att 
äganderätten i Varorna inte övergått från Säljaren. 

7.6 Avseende Varor som inte har övertagits av Köparen har Säljaren rätt att begära att Köparen 
levererar Varorna till Säljaren och om Köparen underlåter att göra detta har Säljaren rätt att 
antingen kräva påskyndande av betalningstiden av Priset eller gå in i lokaler som ägs, innehas 
eller kontrolleras av Köparen där Varorna befinner sig och återta Varorna. Köparens rättigheter 
under Punkt 7.4. skall upphöra vid en sådan begäran. 

7.7 Köparen får inte pantsätta Varor som är Säljarens egendom eller på något sätt ställa sådana 
Varor som säkerhet för eventuella skulder. Om Köparen agerar på det sättet skall samtliga 
belopp som Köparen är skyldig till Säljaren omedelbart förfalla till betalning utan att det 
påverkar Säljarens övriga rättigheter. 

7.8 Denna Punkt 7 skall tillämpas under Avtalets fullgörande och efter dess upphörande oavsett 
grunden för detta. 

8 KÖPARENS RÄTTSSKYDDSMEDEL 
8.1 Om Varorna visar sig vara felaktiga inom 12 månader från ibruktagning av Varorna eller inom 

18 månader från det datum då Varorna levererats till Köparen (vilket som infaller först) skall 
Köparen ha rätt att returnera sådana Varor till Säljaren på Köparens begäran. 

8.2 Ifall Säljaren rimligen anser att Varorna som returnerats enligt Punkt 8.1 inte är felaktiga eller 
att Varorna har skadats eller på annat sätt  gjorts obrukbara på grund av handling av Varornas 
Köpare och/eller slutanvändare, har Säljaren rätt att returnera dessa till Köparen efter eget 
gottfinnande och på Köparens bekostnad. 

8.3 Med förbehåll för Punkt 8.1 och Punkt 8.2 skall Säljaren efter eget gottfinnande reparera eller 
ersätta de felaktiga Varorna på egen bekostnad. 

9 UPPSÄGNING OCH UPPHÄVNING 
9.1 Säljaren har rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan efter delgivningen av ett 

skriftligt meddelande till Köparen: (i) ifall Köparen väsentligt och/eller varaktigt har 
försummat någon av sina skyldigheter under detta Avtal och (ifall överträdelsen kan avhjälpas) 
Köparen underlåter att åtgärda detta inom skälig tid, vilken skriftligen angetts i ett meddelande 
av Säljaren, (ii) ifall Köparen utför en sådan handling som bringar eller sannolikt kan bringa 
Säljaren i vanrykte eller som skadar eller kan skada Säljarens intressen, (iii) ifall Köparen blir 
insolvent eller ifall Säljaren skäligen hyser allvarliga tvivel om Säljarens solvens, eller (iv) ifall 
Köparen genomgår en förändring av Kontroll. 

9.2 Uppsägning av Avtalet oberoende av orsak skall inte påverka de rättigheter som parterna har 
förvärvat vid uppsägningstidpunkten och inte påverka ikraftvarandet av sådana villkor som 
uttryckligen har konstaterats kvarstå eller som underförstått skall kvarstå. 

9.3 Köparen har inte rätt att avbeställa en Beställning utan föregående skriftligt samtycke av 
Säljaren. Ifall Säljaren samtycker till att annullera en beställning skall Köparen ersätta Säljaren 
för alla kostnader avseende sådan annullering (inklusive men inte begränsat till fraktkostnader 
och kostnader för anskaffandet av ersättning och för upphörande av leverantörsförhållande) 
som fastställts av Säljaren. 

10 MEDDELANDEN 
10.1 Alla meddelanden givna enligt detta Avtal av den ena parten till den andra skall göras 

skriftligen och kan delges personligen eller per post till den andra partens adress som den 
angetts i Beställningen.  

10.2 Ett meddelande anses ha blivit delgivet: (i) ifall det överlämnats personligen, vid tiden för 
överlämnande, eller (ii) ifall det postats, vid utgången av 48 timmar efter att kuvertet som 
innehåller det ifrågavarande meddelandet har lämnats till posten. 

11 ÖVERLÅTELSE 
11.1 Köparen har inte rätt att överlåta, lägga ut på underleverantör eller på annat sätt avyttra Avtalet 

eller delar därav utan föregående skriftligt samtycke av Säljaren. 
11.2 Säljaren får överlåta eller lägga ut alla eller delar av sina förpliktelser enligt detta Avtal till 

varje person, företag eller bolag. 
12 FORCE MAJEURE 
12.1 Säljaren förbehåller sig rätten att skjuta upp leveransdatumet eller annullera ett Avtal (utan 

ansvarsskyldighet för Köparen) och skall inte hållas ansvarig för försummelse av sina 
skyldigheter enligt ett Avtal ifall Säljarens verksamhet förhindrats eller försenats på grund av 
orsaker utanför Säljarens rimliga kontroll. 

13 SEKRETESSBELAGD INFORMATION OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
13.1 Köparen bibehåller, och Köparen skall ombesörja att Köparens personal bibehåller, all 

Sekretessbelagd Information som Köparen eventuellt erhåller konfidentiell och inte använder 
Sekretessbelagd Information för något annat ändamål än att uppfylla sina skyldigheter under 
Avtalet.  

13.2 Köparens skyldigheter enligt denna Punkt 13 gäller inte information som: (i) är eller blir 
tillgänglig för allmänheten annat än genom en handling eller försummelse av Köparen, eller 
(ii) som Köparen måste lämna ut enligt ett förordnande av en behörig domstol eller 
regleringsorgan. 

13.3 Köparen får inte publicera pressmeddelanden eller på något sätt publicera Avtalet utan 
skriftligt samtycke av Säljaren. 

13.4 Köparen skall inte erhålla några rättigheter, anspråk eller avkastning av något slag i eller 
avseende Säljarens, Koncernbolagets eller tillverkarnas varumärken på Varorna eller 
annanstans, eller mjukvara som Säljaren har utvecklat eller tillhandahållit. Äganderätten till 
eller immateriella rättigheter avseende mjukvara som Säljaren eller ett Koncernbolag har 
utvecklat eller tillhandahållit skall endast övergå till Köparen under ett separat skriftligt avtal 
som uttryckligen föreskriver om de immateriella rättigheter som tillhandahållits och endast om 
Köparen specifikt och separat faktureras för detta. 

13.5 Denna Punkt 13 skall tillämpas under Avtalets fullgörande och även efter dess upphörande 
oavsett grunden och på obestämd tid. 

14 TREDJE PARTS RÄTTIGHETER 
14.1 En enhet som inte uttryckligen är Part till Avtalet skall inte ha några rättigheter under detta 

Avtal. 
14.2 Ett Koncernbolag kan göra alla avtalsvillkor gällande. 
15 TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL 
15.1 Köparen skall fullgöra sina skyldigheter i enlighet med Avtalet och skall alltid verka i enlighet 

med vid var tid gällande tillämpliga lagar, författningar och regler, inklusive men inte 
begränsat till lagar, författningar och regler som tillämpas på bekämpning av mutor och 
korruption.  
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15.2 Eventuell överträdelse av Punkt 15.1 skall betraktas som en väsentlig överträdelse av syftet i 
enlighet med vad som avses i Punkt 9.1. 

15.3 På dessa Villkor och samtliga Avtal tillämpas svensk lag med undantag för internationella 
privaträttsliga regler samt köplagen (1990:931) och lagen (1987:822) om internationella köp. 

15.4 Tvister om tolkning och tillämpning av dessa Villkor och samtliga Avtal ska avgöras av svensk 
domstol.  


